*** อาหารมื้ อพิเศษ! บุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลขาปูยกั ษ์ ณ โรงแรม
ให้ท่านรับประทานอย่างจุใจ ***

กำหนดกำรเดินทำง
10 – 14 ตุลำคม
**ว ันคล้ายว ันสวรรคต ร.9**

บริ ษทั เอสดีทีวาย เซอร์วสิ จากัด (TAT No. 11/07420)
68-68/6 เอสแอนด์บี ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 502 ถนนปั้ น แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
Tel: 02-235-2534-6; E-mail: admin@sdty-tour.com

รำคำ

37,900.-
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วันที่

กำหนดกำรเดินทำง

1

กรุ งเทพฯ ดอนเมือง –สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด) (23.55-08.40)

2

ชิโตเซ่ – บ่ อโคลนจิโกคุดำนิ (ใบไม้ เปลีย่ นสี )– ฮำโกดำเตะ – อำคำร
โกดังอิฐแดง – ถนนช้ อปปิ้ งโมโตมำชิ – ภูเขำฮำโกดำเตะ (Night View)
ฮำโกดำเตะ – ตลำดเช้ ำฮำโกดำเตะ – อุทยำนแห่ งชำติโอนุมะ(ใบไม้
เปลีย่ นสี ) – ทะเลสำบโทยะ – ภูเขำไฟอุสึซัน (เคเบิล้ ) – ฟำร์ มหมี
สี นำ้ ตำล – ออนเซน
โทยะ - คลองโอตำรุ - ถนนซำไคมำจิ – พิพธิ ภัณฑ์ เครื่องแก้วและกล่อง
ดนตรี - โรงงำนช็อกโกแล็ต – ซัปโปโร – มหำวิทยำลัยฮอกไกโด
(ใบไม้ เปลีย่ นสี ) – ศำลเจ้ ำฮอกไกโด – ช้ อปปิ้ งย่ำนซึซึกโิ นะ

3

4
5

สนำมบินชิโตเซ่ – กรุ งเทพฯ ดอนเมือง (09.55-15.10)

เช้ ำ เทีย่ ง

โรงแรม

คำ่
✈


HAKODATE PARK
HOTEL OR SIMILAR



TOYA ONSEN HANABI
HOTEL OR SIMILAR

-









-

-


✈

-

-

HOTEL

SAPPORO TOKYU REI
HOTEL OR SIMILAR

วันที่หนึ่ง

กรุ งเทพฯ ดอนเมือง – สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด)

1900

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 4
“สำยกำรบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ”พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริ เวณหน้าเคาน์เตอร์
เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ทีน่ ั่ง ทีน่ ั่งบนเครื่อง 3-3-3
(นำ้ หนักกระเป๋ ำ 20 กก./ท่ ำน และขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจำกต้ องเป็ นไปตำมระบบของสำยกำรบิน
หำกต้ องกำรซื้อเพิม่ ต้ องชำระค่ ำใช้ จ่ำยส่ วนต่ ำงเพิม่ )
*** หมำยเหตุ : เคำน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริกำรก่อนเวลำเครื่องออก 60 นำที และไม่ มปี ระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้ เครื่อง ดังนั้น
ผู้โดยสำร จำเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่องก่ อนเวลำเครื่องออกอย่ ำงน้ อย 45 นำที ***

2355

ออกเดินทำงจำก กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X เทีย่ วบิน XJ 620
มีบริกำรอำหำรร้ อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ยกเว้ นนำ้ อัดลม, นำ้ ผลไม้ , เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ ฯลฯ)
(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง ... เวลำท้ องถิ่นเร็วกว่ ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

บริ ษทั เอสดีทีวาย เซอร์วสิ จากัด (TAT No. 11/07420)
68-68/6 เอสแอนด์บี ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 502 ถนนปั้ น แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
Tel: 02-235-2534-6; E-mail: admin@sdty-tour.com
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วันที่สอง

ชิโตเซ่ – บ่ อโคลนจิโกคุดำนิ (ใบไม้ เปลีย่ นสี ) – ฮำโกดำเตะ – อำคำรโกดังอิฐแดง – ถนนช้ อปปิ้ งโมโตมำชิ –
ภูเขำฮำโกดำเตะ (Night View)

0840

ถึ งสนำมบิน ชิ โตเซ่ “เมืองซั ปโปโร” ประเทศญี่ ปุ่น ถื อว่าเป็ นเมื อ งใหญ่ อนั ดับ ที่ 5 ของญี่ ปุ่ น และเป็ นศูน ย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “โนโบริ เบทสึ ” เมื อ งที่ มี ชื่ อ เสี ยงด้า นบ่ อ น้ าพุ ร้ อ นประจ าภู มิ ภ าคฮอกไกโด เพื่ อ น าท่ า นชม
ความแปลกของธรรมชาติ ที่ “จิ โ กกุ ด ำนิ ” หรื อ “หุ บ เขำนรก” เป็ นหุ บ เขาที่ ง ดงาม ตั้ง อยู่เหนื อ ย่ า นบ่ อ น้ าร้ อ น
โนโบริ เบทสึ เป็ นบ่ อ โคลนเดื อ ดที่ ธ รรมชาติ ไ ด้ส ร้ า งสรรค์ ข้ ึ นอุ ด มไปด้ว ยแร่ ก ามะถัน ซึ่ งเกิ ด จากความร้ อ น
ใต้พิภพเผาผลาญกามะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็ นแอ่ง พร้ อมทั้งรอบๆหุ บเขามีตน้ ใบไม้หลายหลายที่
ก าลั ง เปลี่ ย นสี สลั บ แดง ส้ ม เหลื อ ง กั น อย่ า งลงตั ว อิ ส ระให้ ท่ า นได้ เ ดิ น ชมและบั น ทึ ก ภาพตามอั ธ ยาศั ย
(ขึน้ อยู่กบั สภำพอำกำศ)…
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื อง “ฮำโกดำเตะ” เมื องที่ อยู่ทางด้านทิ ศใต้ของเกาะฮอกไกโดที่ เจริ ญรุ่ งเรื องที่ สุดจนได้ชื่อว่าเป็ น
“ประตู ส่ ู ฮอกไกโด” นอกจากนี้ ยัง เป็ นเมื อ งที่ ผ สมผสานกัน ระหว่ า งวัฒ นธรรมญี่ ปุ่ นและตะวัน ตก ... จากนั้ น
น าท่ าน เดิ น ช ม “อ ำค ำรโกดั งอิ ฐ แด ง ” ห รื อ “Kanemori Red Brick Warehouse” โก ดั ง เก่ าริ ม ท่ าเรื อ
เมื อ งฮาโกดาเตะ ...สร้ างตามแบบตะวัน ตกด้วยอิ ฐ แดง ในปี ค.ศ. 1859 ท่ าเรื อ ฮาโกดะเตะเปิ ดท าการเป็ นหนึ่ งใน
ท่ า เรื อค้า ขายระหว่ า งประเทศแห่ ง แรกของญี่ ปุ่ น ... แต่ ปั จ จุ บ ั น โกดัง จ านวน 5 หลัง ถู ก ดัด แปลงให้ ก ลายเป็ น
ร้ านค้า ของที่ ร ะลึ ก ร้ านอาหาร และ ร้ านขายของที่ ร ะลึ ก โรงเบี ย ร์ และอื่ น ๆ... ด้านที่ หั น ออกทะเลจะเขี ย นป้ าย
ตัว โตๆว่า BAY จัด เป็ นย่านช้อ ปปิ้ งที่ ต กแต่ ง เอาไว้อ ย่างสวยงาม น่ าเดิ น เล่ น ชิ ล ล์ๆ ... ให้ ท่ านได้เพลิ ด เพลิ น กับ
การเดิ น กิ น ลมชมวิ ว รอบบริ เวณนี้ ประกอบกับ เพลงที่ เปิ ดทางเสี ย งตามสาย ให้ ไ ด้ยิน ทั่ว เมื อ ง เสริ ม บรรยากาศ
ให้ ฮ าโกดาเตะเป็ นเมื อ งที่ ส วยที่ สุ ดแสนโรแมนติ ก ... ส่ ว นพื้ น ที่ ด้ า นหลัง โกดัง อิ ฐ แดงโดยรอบถู ก ดัด แปลง
ให้ ก ลาย เป็ นแหล่ ง ช้อ ปปิ้ งในชื่ อ “ฮำโกดำเตะ แฟคตอรี่ ” (Hakodate Factory) หรื อ Hakodate Bay Area ...
ในสมัย เมจิ อ าคารด้านหน้าของห้ างสรรพสิ น ค้าเคยเป็ นที่ ท าการไปรษณี ย ์ สร้ างขึ้ น ในปี ค.ศ. 1911 จากนั้น ในปี
บริ ษทั เอสดีทีวาย เซอร์วสิ จากัด (TAT No. 11/07420)
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ค.ศ.1962 ที่ ท าการไปรษณี ย ์จึ ง ย้ายไป ... ปั จ จุ บ ัน ได้ถู ก ดัด แปลงให้ เป็ นแหล่ ง ช้อ ปปิ้ งที่ มี ท้ ัง ร้ า นท าเครื่ อ งแก้ว
กล่องดนตรี ร้านอาหารโรงเบียร์ ร้านขนมหวาน ร้านขายของที่ระลึก และ อื่นๆ อีกมากมาย…
นาท่านเข้าสู่ “ถนนช้ อปปิ้ งโมโตมำชิ” ( Motomachi Shopping Street) เป็ นซอยเล็กๆในร่ มที่ยาวมากๆ ขนานไปกับทาง
รถไฟ มีร้านขายของยาวตลอด 2 ข้างทาง อาคารตกแต่งสไตล์ตะวันตก มีสินค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ของที่ ร ะลึ ก เครื่ องส าอางค์ คาเฟ่ เบเกอรี่ ร้ า นอาหาร ร้ า นขนม และที่ เยอะที่ สุ ดเห็ น จะเป็ นเสื้ อผ้า นั่ น เอง
อยูใ่ กล้ๆกับย่านไชน่าทาวน์ นานกิงชิมะ
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)
หลั ง อาหารค่ า น าท่ า นขึ้ นกระเช้ า สู่ “จุ ด ชมวิ ว บนภู เ ขำฮำโกดำเตะ” 1 ใน 3 ทิ ว ทั ศ น์ ย ามค่ า คื น ที่ ส วยที่ สุ ด
ด้ว ยความสู ง 334 เมตร ... ท่ านจะได้สั ม ผัส กับ บรรยาการของเมื อ งฮาโกดาเตะในยามค่ าคื น ที่ มี แ สงไฟเรี ย งราย
เปล่งแสงระยิบระยับดัง่ แสงของเพชรซึ่ งนับว่าเป็ นไฮไลท์ของฮาโกดาเตะ (สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม)

ที่พกั : HAKODATE PARK HOTEL (JAPANESE STYLE) หรือเทียบเท่ ำ
วันที่สำม

ฮำโกดำเตะ – ตลำดเช้ ำฮำโกดำเตะ – อุทยำนแห่ งชำติโอนุมะ(ใบไม้ เปลีย่ นสี ) – ทะเลสำบโทยะ – ภูเขำไฟอุสึซัน (เคเบิล้ ) –
ฟำร์ มหมีสีนำ้ ตำล – ออนเซน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นาท่ านเดิ น ทางชม “ตลำดเช้ ำฮำโกดำเตะ” ณ หัวมุ ม ถนนใกล้กับ สถานี ฮาโกดาเตะ คุ ณ จะพบฮาโกดาเตะ อาสะอิ จิ
(ตลาดเช้ า ) อัน แสนพลุ ก พล่ า นที่ ค อยยัว่ ยวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ เข้า ไปเลื อ กซื้ อของสดๆ ชั้ นดี จ าก ฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้าเริ่ มเปิ ดขายแต่เช้าตรู่ ต้ งั แต่เวลาตี ห้า (หกโมงเช้าหากเป็ นฤดูหนาว) และปิ ดเวลาเที่ ยง อาหารทะเล ผักผลไม้
และขนมหวานเป็ นเพี ย งส่ วนหนึ่ งของของกิ น ที่ ว างขายเท่ า นั้ น เพลิ ด เพลิ น ไปกั บ การซื้ อของที่ ต ลาดและ
อย่าลืมแวะไปดูปูและหอยเป็ นๆ ในตูข้ นาดยักษ์...
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ “อุทยำนแห่ งชำติโอนุ มะ” เพื่อชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ของใบไม้ระหว่างทางสลับสี
แดงส้มกันอย่างสวยงาม (ขึน้ อยู่กับสภำพอำกำศ) อุทยานแห่ งชาติโอนุ มะเป็ นสวรรค์ของคนรักธรรมชาติซ่ ึ งอยูห่ ่ างจาก
ฮาโกดาเตะเพียง 20 นาทีเท่านั้น หากเดินทางด้วยรถไฟ ด่วนพิเศษ ภูเขาโคมากะทาเคะ ซึ่ งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั คุกรุ่ นอยูต่ ้ งั
ตระหง่านอยูท่ ่ามกลางทะเลสาบสามแห่ งที่เต็มไปด้วยเกาะให้ท่านเก็บภาพความประทับใจอิสระตามอัธยาศัย…
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
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นาท่ านเดิ นทางสู่ “ทะเลสำบโทยะ” หรื อ “โทโยโกะ” หนึ่ งในทะเลสาบที่ มี ชื่อ เสี ยงโด่ งดังของญี่ ปุ่ น ...ตั้งอยู่ภายใน
“อุทยำนแห่ งชำติชิค็อทสึ -โทยะ” ทะเลสาบแห่ งนี้ เกิ ดขึ้ นจากการระเบิ ดของภูเขาไฟเมื่ อหลายแสนปี ที่ แล้ว โดยพื้นที่
ส่ ว นใหญ่ เป็ นภู เขาสู ง ต่ า โดยมี ป ากปล่ อ งภู เขาไฟบางแห่ ง ที่ ย งั คงคลุ ก กรุ่ น อยู่ โดยสั ง เกตุ ได้จ ากไอน้ าร้ อ นที่
พุ่งออกมาเป็ นควันขาวให้ได้เห็ น...ทะเลสาปแห่ งนี้ มีลกั ษณะกลม เส้นรอบวงประมาณ 40 กิ โลเมตร และยังมี จุดเด่น
คื อ มี เกาะที่ ผุ ด ขึ้ นกลางทะเลสาบ ...น าท่ า นเปลี่ ย นบรรยากาศ เป็ นการ “นั่ ง กระเช้ ำไฟฟ้ ำ” สู่ “ภู เขำไฟอุ สึ ”
(Mt. Usuzan) (ในกรณีที่อำกำศเอือ้ อำนวย) ...ที่ ได้ชื่อว่าเป็ นภูเขาไฟที่ ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่นในช่วง 100 ปี ที่ผา่ นมา
และเป็ นจุ ด ศูนย์กลางที่ ท าให้เกิ ดทะเลสาบโทยะและพบว่า ภูเขาไฟลูกนี้ จะมี การปะทุ ข้ ึ นมาเป็ นระยะทุ ก 20-50 ปี
ท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงภู มิ ท ั ศ น์ ข องพื้ น ที่ แ ถบนี้ อยู่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนกระทั่ ง เกิ ด การระเบิ ด ครั้ งใหญ่ ใ นปี
พ.ศ. 2486 ท าให้ เกิ ด “ภู เขำไฟโชวะชิ น ซั ง ” (Mt. Showa shinzan) ... ปั จ จุ บัน ภู เขาลู ก นี้ หยุ ด เติ บ โตแล้ว แต่ ย งั มี
ควัน ขาวปะทุ อ อกมาตามรอยแยกแตกของพื้ นหิ นบนยอดเขาซึ่ งมี ค วามร้ อ นสู งมาก เป็ นยอดเขาที่ หิ มะ
ไม่ อ าจปกคลุ ม ได้ ใ นฤดู ห นาว ... อิ ส ระให้ ท่ า นได้ ชื่ น ชมกั บ ความสวยงามของธรรมชาติ แ ละวิ ว ทิ ว ทั ศ น์
ในอีกรู ปแบบหนึ่ง ...
แล้วนาท่านชมแหล่งอนุ รักษ์ “หมีสีนำ้ ตำล” พันธุ์หมีที่หาได้ยากในปั จจุบนั ซึ่ งจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซา
คาริ น และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ... ตื่นตากับความน่ ารักของน้องหมี ตวั เล็กที่ มีอายุ ตั้งแต่ 2 ขวบจนถึงหมีตวั โตอายุ 12
ขวบ ... และประหลาดใจกับหมี แสนรู ้ที่ทาท่าทางตลกๆ ให้ท่านชมเช่น ยกมือไหว้ขอ หรื อ นอนยกขารอขอแอปเปิ้ ล
หรื อกวักมือเรี ยกขอเพื่อแลกกับการได้กินแอปเปิ้ ลหรื อคุกกี้ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ ความน่ ารักของเหล่าหมีสี
น้ าตาล พร้อมบันทึกภาพความน่ารักตามอัธยาศัย ...สมควรแก่เวลานาท่านเดินทาง เข้าโรงแรมที่พกั ...
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
พร้ อมเสิ ร์ฟท่ ำนด้ วยเมนูพเิ ศษ “บุฟเฟ่ ต์ ปูยกั ษ์ ” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ าเย็นแห่ง “เกำะฮอกไกโด” ซึ่ งได้รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็ นปูน้ าเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่ อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่ อย
“แบบไม่ อ้นั

ที่พกั : TOYA ONSEN HANABI HOTEL หรือเทียบเท่ ำ
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน้ำแร่ ธรรมชำติ”เพื่อสุ ขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่ งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่

บริ ษทั เอสดีทีวาย เซอร์วสิ จากัด (TAT No. 11/07420)
68-68/6 เอสแอนด์บี ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 502 ถนนปั้ น แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
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วันที่สี่

โทยะ - คลองโอตำรุ - ถนนซำไคมำจิ – พิพธิ ภัณฑ์ เครื่องแก้วและกล่องดนตรี - โรงงำนช็อกโกแล็ต – ซัปโปโร –
มหำวิทยำลัยฮอกไกโด (ใบไม้ เปลีย่ นสี ) – ศำลเจ้ ำฮอกไกโด – ช้ อปปิ้ งย่ำนซึซึกโิ นะ– ซัปโปโร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตำรุ ” ศูนย์กลางการค้าทางน้ าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทางท่านจะได้
เพลิ น ตากับ ทัศ นี ย ภาพอัน งามตาของธรรมชาติ แ ละภาพวิ ถี ชี วิ ต ความเป็ นอยู่อ ย่างเรี ย บง่ ายของญี่ ปุ่ น ...ถึ ง เมื อ ง
“โอตำรุ ” เมื องที่ ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่ นอายประหนึ่ งว่าเดิ นอยู่ในเมื องเวนิ ส ... นาท่ านแวะชม
“คลองโอตำรุ ” ที่ มี ค วามยาว 1,140 เมตร และเชื่ อ มต่ อ กั บ อ่ า วโอตารุ ซึ่ งในสมั ย ก่ อ นประมาณ ค.ศ. 1920
ที่ ยุค อุ ต สาหกรรมการขนส่ งทางเรื อ เฟื่ องฟู คลองแห่ งนี้ ได้ถู ก ใช้เป็ นเส้ น ทางในการขนส่ งสิ น ค้า จากคลังสิ น ค้า
ในตั ว เมื อ งโอตารุ ออกไปยัง ท่ า เรื อบริ เวณ ปากอ่ า วให้ ท่ า นเดิ น เล่ น พร้ อ มถ่ า ยรู ปตามอั ธ ยาศั ย กั บ อาคาร
เก่ าแก่ ริม คลองและวิวทิ วทัศ น์ ที่ ส วยงาม ... แล้วน าท่ านเดิ น สู่ “ถนนซำไกมำจิ ” (Sakaimachi Street) ย่านช้อ ปปิ้ ง
ส าคัญ ของเมื อ งตั้งอยู่ไ ม่ ไกลจากคลองโคตารุ ซึ่ งเป็ นที่ ต้ ังของ “ร้ ำนเครื่ อ งแก้ ว ” “พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ล่ อ งดนตรี ” และ
“นำฬิ กำไอน้ำโบรำณ” ... นอกจากนี้ ตลอดทั้งสองข้างทางของถนน ซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่ อย
นานาชนิ ด อาทิ ช็ อคโกแล็ต Le TAO ที่ มี ข ายเฉพาะที่ โ อตารุ เค้กและขนมอัน เลื่ อ งชื่ อ ต่ างๆมากมาย ของที่ ระลึ ก
และร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ ให้ ท่ านเดิ น ชมได้ตามอัธ ยาศัย ... จากนั้น น าท่ านถ่ ายรู ป เป็ นที่ ร ะลึ ก กับ “นำฬิ กำไอน้ ำ
โบรำณ ” สไตล์ อ ั ง กฤษ ที่ เหลื อ อยู่ เ พี ย ง 2 เรื อนบนโลกเท่ า นั้ น ... ซึ่ งเป็ นของขวัญ จาก เมื อ งแวนคู เ วอร์
ประเทศแคนนาดา มอบให้กบั เมื อ งโอตารุ ... นาฬิ กาจะมี เสี ยงดนตรี ดังขึ้ น ทุ กๆ 15 นาที และ จะพ่น ไอน้ าออกมา
ทุ กๆ ชั่วโมง เหมื อนกับ นาฬิ กาไอน้ าอี กเรื อ นที่ ลอนดอน ... อิ ส ระให้ท่ านเดิ น ชมได้ ตามอัธยาศัย ... พร้ อ มน าท่ าน
ชื่ น ชม ความงดงามของศิ ล ปะที่ “พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งแก้ วและกล่ อ งดนตรี ” ท่ านจะได้ ตื่ น ตากับ เครื่ อ งประดับ และ
ตกแต่ง ที่ ท ามาจากแก้วมากมายหลากหลายรู ป แบบที่ งดงามยิ่งนัก ... หรื อจะเลื อกชม “กล่ องดนตรี ” รู ปแบบต่างๆ
ที่ บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “กำรสำธิต” การผลิตเครื่ องแก้วด้วยช่ างผูช้ านาญการ ... อิสระให้ท่านได้
“เลือกซื้อเลือกชม” สิ นค้าที่ผลิตจากเครื่ องแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน
*** เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำอำหำรมือ้ กลำงวันอิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ ท่ำนได้ เลือกชิ มร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ ำ
ต่ ำงๆ***
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หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ “โรงงำนช็ อกโกแล็ต” สิ นค้าขึ้นชื่ ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่ องจากเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์
“โคนม” คุ ณภาพเยี่ยมมากมายทัว่ ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติ ทาให้ “ช็ อกโกแล็ต ”
มี ร สชาติ ดี เยี่ ย มกลมกล่ อ มไม่ แ พ้ช็ อ กโกเแล็ ต จากประเทศสวิ ส เซอร์ แ ลนด์ เลยก็ ว่ า ได้ ... ภายในโรงงานแห่ ง นี้
มี ก ารจัดแสดงอุ ป กรณ์ ก ารผลิ ตตั้งแต่ ยุค แรกเริ่ ม แบบจ าลองโรงงาน ท่ านจะได้ช มขั้น ตอน กระบวนการการผลิ ต
และสามารถเลือกชมและเลือกซื้ อสิ นค้าได้อย่างจุใจ ...
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริ ญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น
ผังเมื อง ซัปโปโร มี ลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุ กซึ่ งแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้ นและเมื องทัว่ ไปในญี่ ปุ่ นซึ่ งได้รับคา
แนะนาาและพัฒนาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญชาวอเมริ กนั ดังนั้นผังเมืองจึ งถูกออกแบบเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผัง
เมืองของอเมริ กา ... นาท่านเดินทางสู่ “มหำวิทยำลัยฮอกไกโด” แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อเรื่ องใบไม้เปลี่ยนสี ซึ่ งยังไม่ค่อย
เป็ นที่ รู้จกั กันเท่าไหร่ นัก มหาวิทยาลัยฮอกไกโด โด่งดังเรื่ องต้นแปะก๊วยที่ ปลูกเอาไว้กว่า 70 ต้น เลียบถนนยาว 380
เมตร เมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้ าก็จะเห็นบรรยากาศต้นแปะก๊วยสี เหลืองทั้งแถบ ....
นาท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ ำฮอกไกโด” หรื อเดิมชื่อ “ศำลเจ้ ำซั ปโปโร” เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมื อง
ฮอกไกโด ... ศาลเจ้าชินโตนี้ คอยปกปั กษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุ ข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์
อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต ... แต่ที่นี่ก็เป็ นที่ สาหรั บให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์ สิทธิ์ ที่ สิง
สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจสื บไป ...
นาท่านเดินทางสู่ ยา่ นช้อปปิ้ งและแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ที่สุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกิโนะ” ที่มีร้านค้า มากกว่า 4,500
ร้ า นให้ ท่ า นได้เลื อ กจับ จ่ า ยซื้ อของมากมาย เช่ น ร้ า น Big Camera จ าหน่ า ยกล้อ งดิ จิ ต อล เครื่ องใช้ไ ฟฟ้ าและ
อิเล็คทรอนิ คส์ ร้าน 100 เยนร้าน UNIQLO ขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ วัยรุ่ นร้ าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่ องสาอาง
อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo
*** เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้ มค่ ำอำหำรมื้อเย็น อิสระตำมอัธยำศั ย ... ให้ ท่ำนได้ เลือกชิ มร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ ำ
ต่ ำงๆ***

ที่พกั : SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่ ำ
วันที่ห้ำ
เช้า

สนำมบินชิโตเซ่ – กรุ งเทพฯ ดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
(กรุ ณำตรวจสอบสั มภำระให้ เรียบร้ อย เพือ่ เตรียมเดินทำงไปสนำมบิน)
สมควรแก่ เวลำนำท่ ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินชิโตเซ่ ”

0955
1510

ออกเดินทำงจำก สนำมบินชิโตเซ่ โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X เทีย่ วบิน

XJ 621

ถึงสนำมบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็ นต้ น
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*** ทางบริ ษ ทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ เฉพาะลู ก ค้าที่มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ ท่ อ งเที่ยวหรื อสารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ เดินทางวันที่ 10-14 ตุลาคม *วันคล้ ายวันสวรรคต ร.9*
ผูใ้ หญ่

ท่านละ

37,900.- บาท

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant)

ท่านละ

9,000.- บาท

พักเดีย่ วเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

10,000.- บาท

***ไม่ มีรำคำเด็ก***
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน***

***กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง
และรบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***
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Tel: 02-235-2534-6; E-mail: admin@sdty-tour.com

84-1018-Autumn Hokkaido Hakodate-5D3N(XJ)
www.sdty-tour.com

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
1.
ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
2.
ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3.
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ ำนละ 1,000,000.- บำท
(หำกอำยุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่ ำประกันอุบัตเิ หตุระหว่ ำงกำรเดินทำง 50%)
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2.
ค่าทิปมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์และพนักงานขับรถ 1,000บาท/ท่าน/ทริ ป

หากบริ การดี น่ารัก สามารถเพิ่มให้เป็ น กาลังใจ ในการทางานได้
3.
4.
5.
6.

ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าทาหนังสื อเดินทาง
ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงื่อนไขกำรชำระเงิน

 สำหรับกำรจอง กรุณำชำระมัดจำ ท่ ำนละ 15,000.- บำท
 ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 14 วัน

กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
6. ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่
กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์
ทั้งหมด ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณี ใดๆ
7. กรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว
ถ้าวีซ่าไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่ บั ราคาตัว๋ เครื่ องบิน ในแต่ละ
กรุ๊ ป)
8. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

บริ ษทั เอสดีทีวาย เซอร์วสิ จากัด (TAT No. 11/07420)
68-68/6 เอสแอนด์บี ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 502 ถนนปั้ น แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
Tel: 02-235-2534-6; E-mail: admin@sdty-tour.com

84-1018-Autumn Hokkaido Hakodate-5D3N(XJ)
www.sdty-tour.com

หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อปัญหาอื่นๆ
โดยทาง บริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
2. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถกู ต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่
พักได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่ วนนั้นให้แล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่ งเล่มพาสปอร์ ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทย
จะไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นงั่
ด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี
6. หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่ วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่าปกติ ขอให้ท่านทา
ความเข้าใจก่อนจองทัวร์
8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนาว่าให้จองห้องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีหอ้ งว่าง สาหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า
9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยูใ่ นเมือง ถนน
ค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือ
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด

...โปรดอ่ ำนข้ อควำมให้ ถี่ถ้วนก่ อนกำรจองทัวร์ ทุกครั้งเพือ่ ประโยชน์ แก่ ตวั ท่ ำนเอง
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